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Anotações

Versículo da Semana:

Uma igreja comprometida em anunciar o Cristo crucificado. (I Cor.2:2)

«»“Os que conhecem o teu nome confiam em
ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que
te buscam.” — Salmos 9:10
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JULHO 2013
01/07 - Angelo Marcio Z. Oliveira - 3354-8724
01/07 - Marcelo F. Martinelli - 3025-3010
03/07 - Luidi Leite Valêncio - 3301-8574
03/07 - Luiz Wagner Bezerra - 3301-9211
04/07 - Luciana S. Navarro - 8801-7920
05/07 - João Manoel Guedes - 3031-2571
05/07 - Mario Miranda de Souza - 3224-0159
08/07 - Fabiana Beffa Borges - 3034-8161
08/07 - Omar Antunes de Lima - 3025-3020
14/07 - Luiz R. Marquezini - 3028-2224

15/07 - Alzira Tardivo - 3041-1826
18/07 - Alda Maria S. Pereira - 3028-9913
19/07 - Jhonatan M. Licci - 3041-3281
20/07 - Julianna T. M. Reis - 3024-2248
21/07 - Bruno R. Zeferino - 3026-3181
22/07 - Robson M. Gonçalves - 3225-5597
22/07 - Gabriela F. Bezerra - 3301-9211
23/07 - Juliana D. Guedes - 3031-2571
24/07 - Jenyffer C. Rossi - 3028-5377
28/07 - Pâmela F. Martinelli - 3025-3010
30/07 - Letícia G. Cavalheiro - 3023-9602

Se o seu nome não estiver na lista acima ou se houver alguma informação incorreta, por gentileza,
nos perdoe e entre em contato com a secretaria da comunidade para atualização cadastral, pelo
fone 3025‐1468 ou pelo e‐mail: segundaccmga@hotmail.com ‐ Obrigado!

Agenda da Semana
Domingo: Reunião de Adoração e Pregação da Palavra - 19:30 h
Quinta-Feira: Escola Bíblica para Todas as Idades - 20:00 h
Sábado: Reunião de Jovens - 19:30 h
Grupos Familiares: Reunião nas Casas - 20:00 h

Presbíteros

Diáconos

Cláudio Hidalgo: 44-3034-4801 / 9916-2114 - chidalgo67@hotmail.com
Juan Molina: 44-3023-0992 / 9972-6070 - juanmh55@hotmail.com
Ricardo Guedes: 44-3031-2571 / 9134-3644 - ricardopguedes@hotmail.com

Alfredo Leite: 8802-9665 - vaniaealfredo@hotmail.com
Cláudio Tavares: 9961-4646 - moniquecavalheiro@gmail.com
Marcos Silva: 9975-7570 - marcosas4431@ig.com.br
Marquinhos: 9111-6991 - mspeniel@hotmail.com
Valter Ferreira: 9949-4405 - valter.roseli@hotmail.com

Secretaria da Comunidade - Expediente
Secretaria: Segunda a Sexta-Feira das 14 às 18 hs - 44-3025-1468
Atendimento Pastoral: Segunda a Sexta-Feira das 14 às 18 hs

O

Seis Componentes do Arrependimento
4/6 - Vergonha Pelo Pecado
quarto componente no arrependimento é a vergonha. “Para que… se

envergonhe das suas iniqüidades” (Ez 43.10). O envergonhar-se é a força da
virtude. Quando o coração se enegrece por causa do pecado, a graça faz o rosto
envergonhar-se com rubor – “Estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a
face” (Ed 9.6). O filho pródigo, arrependido, ficou tão envergonhado de seus
excessos que se julgava indigno de ser, outra vez, chamado filho (Lc 15.21). O
arrependimento causa um acanhamento santo. Se Cristo não estivesse no
coração do pecador, não haveria tanta vergonha se expressando no rosto.
Há… algumas considerações sobre o pecado que nos causa vergonha:
1. Todo pecado nos torna culpados, e a culpa nos deixa envergonhados.
2. Em todo pecado, há muita ingratidão. E essa é a razão da vergonha. Abusar da
bondade de Deus, como isso nos envergonha!… Ingratidão é um pecado tão
grave, que Deus mesmo se admira dele (Is 1.2).
3. O pecado mostra o que somos, e isso nos causa vergonha. O pecado nos rouba
as vestes de santidade. E nos deixa destituídos de pureza, deformados aos olhos
de Deus; e isso nos envergonha…
4. Nossos pecados expuseram Cristo à vergonha. E não nos envergonharemos
deles? Vestimos a púrpura; não vestiremos o carmesim?
5. Aquilo que nos deixa envergonhados é o fato de que os pecados que cometemos
são piores do que os pecados dos incrédulos. Agimos contra a luz que possuímos.
6. Nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Os anjos caídos
nunca pecaram contra o sangue de Cristo. Cristo não morreu por eles… Com
certeza, se sobrepujamos o pecado dos demônios, isso deve nos causar muita
vergonha.
Fonte: Monergismo por Thomas Watson

Avisos

Meditações
RECESSO REUNIÃO DE QUINTA

Se não estivermos cheios do Espírito Santo em dado momento,
será por causa de uma coisa – pecado.
Pelo pecado o entristecemos e estamos resistindo à sua convicção.
Talvez estejamos insatisfeitos e secos já por vários anos,
mas tudo é devido ao acúmulo de uma coisa só: pecado.
Roy Hession

Informamos que nos dias 18 e 25/07, não
teremos a reunião de estudo na
comunidade devido recesso das classes
infantis. Retornaremos com os estudos e as
classes no dia 01/08.

DIZÍMOS E OFERTAS
Qualquer cristão desfruta do privilégio
de dizimar e ofertar com amor, generosidade
e alegria de coração (II Cor 9:7).
Teremos hoje o privilégio de contribuir.

PASTORAL
Querido irmão, caso esteja passando
por alguma dificuldade,
não deixe de procurar
um dos diáconos ou presbíteros.
Gostaríamos muito de poder ajudá-lo.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

Sugestão Boa Leitura

A Senda do Calvário - Roy Hession
Este livro aborda, de maneira clara, simples e direta,
qual o significado do avivamento e como cada cristão pode
aprofundar seu relacionamento com o Senhor, usufruindo
de todos os benefícios alcançados por Jesus no Calvário.
Deus está desejoso de derramar um avivamento sobre a
igreja, a começar em você. Encontre, neste clássico da
literatura cristã, orientação bíblica para receber a plenitude
do Espírito Santo em sua vida e a vitória em Cristo Jesus.

Pense Nisso!
"Há maior número de pessoas dispostas a se afastar do pecador do que
dispostas a se afastarem do pecado" (Moody)

Será dos dias 22 a 24/11 na Estância
Fonte de Vida - IPI/Água Boa-Pr,
retire sua ficha de inscrição com o irmão
Marcos Silva, caso vc já tenha pego sua ficha
preencha e devolva o mais breve possível.

ACAMPAMENTO DE JOVENS
Será dos dias 20 a 22/09 na Estância
Fonte de Vida - IPI/Água Boa-Pr,
retire sua ficha de inscrição com a jovem
Natália.

VIGÍLIA - INTIMIDADE COM DEUS
Neste mês de Julho não será realizado
o nosso encontro da vigília.

ORAÇÃO DAS MULHERES
Informamos as irmãs que a reunião
de oração das mulheres acontece
às terças-feiras, aqui no local
de reunião a partir das 14:30hs, e também
às quartas-feiras às 07:00hs da manhã.
Você é nossa convidada.

Que bom que você veio! Sua presença
muito nos alegra. Volte outras vezes e que
Deus te abençõe ricamente! Esse é nosso
desejo e nossa oração.

